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Obszary stosowania 

Remmers Graffiti-Schutz może być 
stosowany do zabezpieczania 
ścian z mineralnych materiałów 
budowlanych jak bloczki wapien-
no-piaskowe, cegła, kamień natu-
ralny, tynk, beton jak również 
rzeźb, pomników. Warunkiem pra-
widłowego funkcjonowania impre-
gnatu Remmers Graffiti-Schutz jest 
nośne podłoże, które wytrzymuje 
działanie strumienia wody podczas 
mycia gorącą wodą pod wysokim 
ciśnieniem (min. 80°C na po-
wierzchni elewacji). Nie nadaje się 
do stosowania na podłożach 
zmurszałych, powłokach malar-
skich oraz systemach docieple-
niowych. Nie stosować na posadz-
kach. 
 
Właściwości produktu 

Remmers Graffiti-Schutz jest wod-
nym, mlecznym, bezbarwnie wy-
sychającym środkiem impregna-
cyjnym. Remmers Graffiti-Schutz 
po zastosowaniu odkłada się na 
ściankach kapilar i porów jako 
warstwa wielkocząsteczkowa. Po 
wyschnięciu produkt cechuje się 
następującymi właściwościami: 
Przez utworzenie warstwy rozdzie-
lającej zapobiega się wnikaniu  
w podłoże i zmniejsza przyczep-
ność farb/pigmentów. Warstwę 
rozdzielającą można łatwo usunąć 
wraz z naniesionym graffiti stosu-
jąc czyszczenie gorącą wodą pod 

wysokim ciśnieniem (co najmniej 
80-90 °C). Remmers Graffiti-
Schutz zmniejsza na mineralnych 
podłożach wnikanie wody i sub-
stancji szkodliwych. Faktura za-
bezpieczanych powierzchni pozo-
staje zachowana. Odcień koloru 
zostaje lekko pogłębiony, przy 
czym stopień połysku ulega nie-
wielkiemu zmniejszeniu. 
 
Znajduje się na liście BASt (Bun-
desanstalt für Straßenwesen). 
 
Podłoże 

Podłoże musi być w stanie nie bu-
dzącym zastrzeżeń. Usterki bu-
dowlane, jak np. rysy, zarysowane 
spoiny, wadliwe złącza, wilgoć 
podciągana kapilarnie i higrosko-
pijna, należy wcześniej usunąć. 
Należy zagwarantować, że woda  
i rozpuszczone w niej szkodliwe 

sole nie będą dostawały się za 
strefę zabezpieczoną. Przed wy-
konaniem każdej impregnacji nale-
ży usunąć przylegające nawar-
stwienia brudu i substancji szko-
dliwych jak również wykwity, glony 
i mchy, z zastosowaniem odpo-
wiedniej metody czyszczenia. 
Dzięki czyszczeniu osiąga się 
otwarcie kapilar i porów zapewnia-
jące wchłanianie środka impregna-
cyjnego. Podczas czyszczenia na-
leży zwracać uwagę na to aby jak 
najmniej uszkodzić materiał bu-
dowlany. Resztki środków czysz-
czących (np. środków powierzch-
niowo-czynnych) pozostałe po 
czyszczeniu mogą niekorzystnie 
wpłynąć na działanie preparatu 
Remmers Graffiti-Schutz i dlatego 
muszą zostać całkowicie usunięte.  
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0685 

Graffiti-Schutz 
Nieszkodliwy dla środowiska, wodny środek im-
pregnacyjny do ochrony przed graffiti w systemie 
„semipermanentnym” 

Dane techniczne produktu

Zawartość substancji czynnej: > 10 % wag. 
Nośnik: woda 
Gęstość: 1,00 kg/l 
Odczyn pH: ok. 8,5 
Lepkość: 12 sek. kubek DIN 4 
Wygląd: mleczny, mętny 
 
Dane techniczne po zastosowaniu 
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w < 0,1 kg/(m2 h0,5), brak 
istotnego zmniejszenia dyfuzji pary wodnej (w zależności od podłoża), 
odporność na promieniowanie ultrafioletowe, odporność na czynniki 
atmosferyczne, odporność na alkalia, wysychanie bez klejenia się. 
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Stan podłoża: 
W przypadku obecności szkodli-
wych soli jak siarczany, chlorki  
i azotany niezbędna jest analiza 
ilościowa tych soli. Wysokie stęże-
nia soli prowadzą do poważnych 
szkód budowlanych, którym nie 
można zapobiec stosując impre-
gnację. 
 
Powierzchnie przylegające:  
Części elewacji, które nie powinny 
stykać się z preparatem impregnu-
jącym, np. okna, powierzchnie la-
kierowane i przeznaczone do la-
kierowania, szkło, jak również ro-
śliny należy chronić przez przykry-
cie folią budowlaną (polietyleno-
wą). 
 
Sposób stosowania 

Środek impregnacyjny nanoszony 
jest metodą polewania niskoci-
śnieniowego, przy stosowaniu dy-
szy dającej szeroki strumień, aż do 
takiego nasycenia, żeby po po-
wierzchni materiału budowlanego 
spływała błonka płynu o długości 
30-50 cm. Podczas polewania dy-
szę prowadzi się wzdłuż elewacji  
i natychmiast rozprowadza dodat-
kowo impregnat pędzlem angiel-
skim lub włosianą szczotką. Cykl 
należy co najmniej jeden raz po-
wtórzyć, w razie potrzeby powtó-
rzyć kilka razy. Aby uniknąć uste-
rek, należy ograniczone fragmenty 
elewacji impregnować bez prze-
rwy, aż do zakończenia zabiegu. 
W przypadku małych, skompliko-
wanych powierzchni, gdzie nano-
szenie przez natrysk jest niemoż-
liwe, można pracować także pędz-
lem lub wałkiem. Aby uniknąć przy 
takiej metodzie pracy wprowadze-
nia zbyt małych ilości impregnatu, 
należy pracować dobrze nasączo-
nym narzędziem. Świeżo zaimpre-
gnowane powierzchnie należy 
chronić przed deszczem, przez co 
najmniej 5 godzin. Silny wiatr i na-
słonecznienie mogą przyspieszyć 
odparowanie nośnika, co nieko-
rzystnie wpływa na głębokość wni-
kania. Często zabezpieczane po-
wierzchnie były wcześniej hydrofo-
bizowane. W takich przypadkach,  
przed niskociśnieniowym polewa-
niem, należy nanieść wstępnie na  
podłoże impregnat Remmers Graf-
fiti-Schutz pędzlem, względnie 

wmasować produkt w podłoże. 
Specjalne dodatki obniżają krótko-
trwale hydrofobowość i umożliwia-
ją przyleganie wodorozcieńczalne-
go produktu na hydrofobowym 
podłożu. 
 
Temperatura stosowania:  
Zabezpieczenie powierzchni moż-
na wykonywać przy temperaturach 
obiektu pomiędzy 10°C i 25°C.  
 
Usuwanie graffiti: 
Graffiti, które zostaną naniesione 
na zabezpieczone powierzchnie 
przy użyciu farb w spray'u, usuwa 
się strumieniem gorącej wody  
o temperaturze min. 80-90°C pod 
wysokim ciśnieniem. Razem  
z graffiti ulega wtedy usunięciu  
z elewacji impregnat, dlatego po 
oczyszczeniu i wyschnięciu po-
wierzchni należy ponownie wyko-
nać zabieg naniesienia preparatu 
Remmers Graffiti-Schutz. Ważnym 
jest, aby woda na powierzchni 
czyszczonego materiału budowla-
nego miała temperaturę wynoszą-
cą jeszcze co najmniej 80°C. 
Temperatura wody wychodzącej  
z dyszy urządzenia do czyszczenia 
musi być odpowiednio wyższa. 
Podstawowa zasada czyszczenia 
gorącą wodą pod wysokim ciśnie-
niem: wraz ze zwiększaniem odle-
głości dyszy zmniejsza się tempe-
ratura wody na czyszczonej po-
wierzchni.  
Przykład: Strumień gorącej wody, 
który jest kierowany na materiał 
budowlany z temperaturą 80°C, 
pod ciśnieniem 50 bar, pod kątem 
40°, z odległości 1 m, ma na po-
wierzchni tego materiału tempera-
turę ok. 35°C. Dlatego jako ogólną 
regułę należy przyjąć, że przy ni-
skim ciśnieniu i wysokiej tempera-
turze (np. 25 bar, 120 °C) można  
uzyskać lepsze rezultaty czysz-
czenia niż przy wysokim ciśnieniu  
i niskiej temperaturze (np. 120 bar, 
85 °C). Na nielicznych powierzch-
niach zabrania się (np. z powodów  
budowlanych) stosowania myjek 
wysokociśnieniowych. W takim 
przypadku firma Remmers oferuje 
produkt Remmers Graffiti-
Entferner jako rozsądną alternaty-
wę czyszczenia powierzchni za-
bezpieczonych impregnatem 
Remmers Graffiti-Schutz i później 
pokrytych graffiti. 

Narzędzia, czyszczenie 

Jako narzędzia nadają się wszyst-
kie urządzenia niskociśnieniowe, 
pompujące i natryskowe, pompy 
do płynów. Urządzenia muszą być 
suche i czyste. Po użyciu oraz 
przed dłuższymi przerwami w pra-
cy należy je dokładnie umyć wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry z tworzywa sztucznego 5 l 
i 30 l. 
 
Zużycie: 
Klinkier: 0,1 - 0,2 l/m2 
Kamień naturalny: 0,3 - 0,8 l/m2 
Cegła: 0,2 - 0,5 l/m2 
Granit: 0,1 - 0,2 l/m2 
Beton: 0,2 - 0,3 l/m2 
 
Zużycie preparatu impregnacyjne-
go do celów kosztorysowych  
i przetargowych należy określić na 
wystarczająco dużej powierzchni 
próbnej (1 - 2 m2). Na tej po-
wierzchni można także zbadać 
skuteczność impregnacji przeciw 
graffiti. 
 
Trwałość podczas składowania: 
W oryginalnych, zamkniętych opa-
kowaniach, w miejscu chłodnym 
ale zabezpieczonym przed mro-
zem co najmniej 6 miesięcy. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


